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 مقدمه

 به ها نمازسا تمایلو  هبررکا چند یها سیستم جانبه همه شگستر ت،طالعاا وریفنادر  سریع اتتغییر

 گذشتهاز  بیشترو  تر دهسا خیلی ،ها یانهرا تا هشد سبب جدید یهاارفزا منرو  سیستمها ایجرو ا تهیه

 )اشرف خلف(. دشو منجاا پیشاز  تر قیقو د تر سریع نیز اریحسابد ظایفو و گیرند ارقر دهستفاا ردمو

 عنو یندارد. ا وتتفا سنتی یها ارشگز با که دهنمو همافر ینحو بهرا  تطالعاا ئهارا نمکاا جهانی شبکه

ت طالعاادسترسی به  ،مختلف یها نمکادر  رکا منجاراه دور، ااز  مدیریت قبیلاز  یاییامزدارای  اریحسابد

 متما رکا دیجااداری، ا یهادفسااز  برخی فعر ت،طالعاافیزیکی  زنمخا کاهش ،قتو د سرعت یشافزروز، ا

در هزاره سوم اطالعات )لودهیا( .[20ست]ا هیددگرن همزمابطور  هیوگر رکا و انجامها  هزینه کاهش ،قتو

ثروت اصلی سازمانها تبدیل شده است ، واحدهای تجاری و تولیدی برای کسب مزیت  و دانش بعنوان 

می  رقابتی به دنبال استفاده هرچه بیشتر از این ثروت در تصمیمات مهم خود در محیط پویای امروز

باشند، با به کارگیری فناوری اطالعات وارتباطات تمامی ارکان کسب و کار تبدیل به مخزن نوینی برای 

زار بنابراین با توجه به اهمیت تصمیم گیری در واحدهای تجاری ما ب[.)عر31داده های سازمانی شده اند]

ارچگی در پشتیبانی تصمیم و همچنین نیاز به تصمیم گیری بوسیله سیستم های داده محور، اهمیت یکپ

گیری در سازمان بیش از پیش مشخص می گردد. امروزه مفهوم پشتیبانی تصمیم گیری یکپارچه، در 

 بر عالوه تجاری هوش[. 14بستر سیستم های سازمانی در قالب مدینه فاضله، هوش تجاری می باشد]

 امورمالی و عمومی حسابداری در را خود جایگاه که مدتهاست دارد، مختلف های زمینه در که کاربردهایی

 هایی موفقیت با را مصنوعی هوش های تکنیک و ها تکنولوژی جسابداری، محققان .است کرده پیدا نیز

)کو ولو،لین  بخشی اطمینان و حسابرسی )لم(مالی تحلیل و گزارشگری در خاصی کارهای برای چند،

[.با گسترش و افزایش حجم تولید اطالعات 29،30ودیگران ،لناردودیگران( و در موارد دیگر بکاربرده اند]

و همچنین سرعت پاسخگوئی به نیازهای سیال بازار الزم است از ابزار توانمندی استفاده شود تا بتواند 

.یکی از این ابزارهای کارآمد در ایدبجای انسان بررسی ، تحلیل ،پیش بینی و سپس تصمیم گیری نم

فرایند تصمیم گیری در هر سازمان هوش تجاری است .)روحانی ،حمیدی(هوش تجاری به عنوان ابزاری 

به منظور طراحی ومدیریت اثر بخش در چرخة عمر سیستم در راستای پشتیبانی از تصمیم گیریهای 

 [. 8هوشمندانه مورد پذیرش قرار گرفته است]

 یقاهمیت تحق

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکتها، اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع 

تصمیم در مورد سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند 

یابی به اطالعات اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع وچگونگی دست

مهمترین نیاز یک مدیر،داشتن اطالعات دقیق برای نیز حائز اهمیت می باشد.)سیدین بوجنی،پناهیان( 

می توان به سه بخش کلی زیر تقسیم تصمیم گیری را . فرایند و به موقع می باشداتخاذ تصمیم درست 

 آن(هریک ازبخشهای یافته بودن براساس میزان ساخت با توجه به انواع مختلف تصمیم گیری ) که دنمو

 [.12می باشد]اهمیت متفاوتی آن دارای 
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 .دسترسی، جمع آوری و پاالیش داده ها و اطالعات مورد نیاز .1

 .بر اساس دانش آنهاتحلیل  اطالعات و تجزیه و پردازش .2

  .و نظارت بر پیامدهای اجرای آن اقدام. 3

تفاده هوش تجاری اس دهی یاابزار قدرتمند گزارش که ازهای قدیمی در هر یک از موارد فوق، سازمان

یکپارچه  متفرق بودن داده ها وعواملی چون ازجملة آنها شامل  کنند، دارای مشکالتی هستند کهنمی

های افزارتهیه گزارش توسط نرم ،ندی تهیه گزارش از انبوه اطالعاتکحجیم بودن داده ها،  ،نبودن اطالعات

ناتوانی در ردگیری نتایج  مدیران میانی، ناتوانی درتهیه گزارشات تحلیلی وچند بعدی وعملیاتی تا سطح 

ساختاری که در سازمان   هوش تجاری به دلیل )گلستانی( .می باشد شده اتخاذتصمیمات  یفرایندها

ه وبفرصتهای جدیدی برای رشد سازمان ایجاد می کند  ،با صرفه جویی در زمان و هزینه بوجود می آورد

[. 16]دگرگون سازددرسازمان حل مشکالت فوق، شرایط کاری را  ابمی کند تا کمک واحد تجاری 

)پرتوی،کدیور( بنابراین هدف گزارشگری مالی ،فراهم نمودن اطالعات سودمند در باره واحد گزارشگر برای 

ه تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ،وام دهندگان وسایر اعتبار دهندگان به منظور کمک ب

[. رعایت همزمان برخی از اصول و رویه های 2آنان در بارۀ تامین منابع واحد گزارشگری می باشد]

حسابداری موجب بروز محدودیت در اجرای آنها می شود ، این محدودیت موجب کاهش کیفیت ویژگیهای 

، این بده بستان صورت می گیرد مصالحه واطالعات مالی می شود یعنی در رعایت قواعد حسابداری نوعی 

 تصمیم برای زمانی مالی مصالحه موجب کاهش کیفیت اطالعات و گزارشات مالی می گردد. یعنی اطالعات

 آن بازدارندگی و توانائی شده کاسته آن بودن و یا از مربوط را ندارد الزم شود که،کارآئی می ارائه گیری

فع این مشکالت این ر است. به منظور رفته ازبین نامناسب هایگیریو تصمیم تخلفات از جلوگیری جهت

دهی استفاده نمود تا ضمن رعایت قوانین و اصول آیا می توان  از ابزاری در گزارشسوال به ذهن آمد که 

، به موقع و مطابق فهم استفاده کنندگان تهیه گردد؟ موارد فوق رویه های حسابداری، گزارشات مناسب و

توان می در سیستم اطالعاتی حسابداری تجاری هوش آیا با بکارگیری ،شود رسیموجب گردید تا بر

و  تخلفات بروز نمود و مانع فراهم کنندگان استفاده برای موقع به گیریتصمیم جهت با کیفیت اطالعات

 .شد مالی انحرافات

 پژوهش پیشینه

واحدهای  ،هاسازمان نهادها، در تجاری هوش بکارگیری خصوص در متعددی نظری پژوهشهای و مطالعات

 تجاری هوش انجام شده تحت عنوان کاربرد بررسیگذاری انجام شده است مانند تولیدی و مالی و سرمایه

 و ریسک و بازرسی عملکرد، مدیریت مدیریت ،مشتری با ارتباط مدیریت ،بدهی و دارایی مدیریت در

 غیرمالی و سازمانها تجاری جاری در واحدهای، بکارگیری هوش تاطالعات، هوش تجاری و بازاریابی کشف

 است اما پژوهشی که به صورت منسجم به بررسی تاثیر هوش تجاری بر شده انجام هابانک در و به ویژه

های سیستم کیفیت مالی پرداخته باشد یافت نشد ولی برخی از پژوهش های که درمورد گزارشگری و

 می گردد: اطالع رسانی انجام شده به شرح ذیل ارائه
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ودیعی نوقابی،مرادی،عیساوی به بررسی تاثیر فن آوری اطالعات بر شفافیت اطالعات گزارشات مالی در 

بانکهای خصوصی عراق پرداختند یافته های تحقیق نشان داد که فن آوری اطالعات حسابداری بر سرعت 

[. 13صوصی عراق تاثیر دارد]،دقت، صحت ،جامعیت و به هنگام بودن انتشار اطالعات مالی در بانکهای خ

خواجوی ، نجفی به بررسی محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری پرداختند نتایج 

تحقیق نشان داد شرکتهائی که اطالعات به موقع تری ارائه می کنند، اطالعاتشان قابل اتکاء تر است 

محقر و دیگران  [.5طالعاتشان به موقع تر است]وشرکتهائی که اطالعات قابل اتکاء تری ارائه می کنند ا

به کاربرد هوش تجاری به عنوان یک تکنولوژی اطالعات استراتژیک در  بانکداری )بازرسی وکشف تقلب( 

پرداختند نتایج حاصل بیانگر چگونگی تاثیر هوش تجاری در بانکداری برای بازرسی و کشف تقلب را بیان 

 کیفی های ویژگی بر اطالعات فناوری تأثیر ان  درسال به بررسیهمکار و [. اعتمادی17می نماید]

 ،اطالعات حسابداری پرداختند کیفی های ویژگی بر اطالعات فناوری تأثیر تعیین منظور به مالی اطالعات

 اعتمادآن قابلیت کاهش و حسابداری اطالعات بودن مربوط افزایش باعث اطالعات فناوری نتایج نشان داد

 .[1دهد] می افزایش کم به را مقایسه وقابلیت شود می

بریشا وکشیا به بررسی تاثیر فن آوری اطالعات بر سیستم اطالعات حسابداری کوزووو پرداختند  سکیراکا،

نتایج بررسی نشان داد فن آوری اطالعات موجب کاهش زمان تهیه گزارش و اطالعات به مدیریت وافزایش 

فزایش دقت وسرعت در تهیه گزارش برای استفاده کنندگان خارجی عملکرد می شود و همچنین موجب ا

[. لو،منگ،کای تاثیر هوش مصنوعی در توسعه حسابداری را مورد مطالعه قراردادند نتایج 32می شود]

نشان داد هوش مصنوعی عالوه بر اینکه موجب توسعه حسابداری می شود برای مشکالت حسابداری راه 

[. واردانی ، پلونگ ناگروبه بررسی تاثیر فن آوری اطالعات بر 27ئه می نماید]حل وپیشنهادات مناسب ارا

کیفیت گزارشگری مالی پرداختند مطالعه انجام شده نشان داد فن آوری اطالعات می تواند موجب بهبود 

. جی سوتون، ویکی ،آرنولد به [22کنترلهای داخلی ودر نتیجه افزایش کیفیت صورتهای مالی می گردد]

سی هوش مصنوعی در حسابداری پرداختند یافته های تحقیق نشان داد هوش مصنوعی موجب برر

گسترش دامنه فعالیت حسابداری و نقش رهبری حسابداری در اهداف استراتژیک واحد تجاری گردیده 

[. تایوو به تاثیر فن آوری اطالعات وارتباطات پرداخت ،نتایج تحقیق بیانگر ارتباط مثبت و با 37است]

[. شیرلی ، 38اهمیت بین فن آوری اطالعات وارتباطات با سیستم حسابداری وعملکرد سازمان می باشد]

رامان به بررسی کشف تقلبات مالی با استفاده ازهوش تجاری  پرداختند نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر 

ان درمورد بهبود کیفیت [. جوریج و دیگر39کارآئی شناسائی تخلفات با استفاده از هوش تجاری می باشد]

اطالعات بااستفاده از هوش تجاری بعنوان ابزار اندازه گیری پرداختند یافته های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت 

 [.26هوش تجاری بر کیفیت اطالعات و کیفیت محتوا و رسانه می باشد]
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 چارچوب نظری تحقیق

های سازمانی به طور اساسی در معرض تغییر عات و ارتباطات محیط تجاری واحدآوری اطالبا گسترش فن

وتحول قرار گرفته است و در این میان سیستم اطالعات حسابداری و کیفیت گزارشگری به منظور 

پاسخگوئی به نیاز تمامی استفاده کنندگان نیز تغییر قابل مالحظه ای نموده است. از طرف دیگر با توجه 

ارشات مالی بصورت واحد نمی باشد بنابراین به منظور پاسخگوئی به اینکه نیازهای استفاده کنندگان از گز

به نیاز تمامی ذینفعان قوانین و مقرراتی وضع گردیده است تا از منافع تمامی آنها در حد ممکن حمایت 

به عمل آید. براین اساس در یک تقسیم بندی کلی می توان این نیازها را به دودسته تقسیم نمود.الف 

افرادی که خواهان گزارشهای مربوط می باشند. -هان گزارشات مالی قابل اتکاء هستند بافرادی که خوا

نوع نیاز این دو دسته موجب گردیده تا دو رویکرد در گزارشگری حسابداری بوجود آید،رویکرد قابل اتکاء 

طالعات قابل بودن ورویکرد مربوط بودن گزارشات مالی، بر این اساس کیفیت از منظر آنهائی که خواستار ا

اتکاء می باشند یعنی قابلیت اثبات اطالعات گزارش شده )گذشته نگر( و از نگاه افرادی که خواستار 

اطالعات به منظور تصمیم گیری به موقع می باشند یعنی تهیه اطالعات براساس ارزش جاری )رویکرد 

نگاه تدوین کنندگان مقررات آینده نگر(.)استانداردهای حسابداری ایران(بنابراین خصوصیات کیفی از 

حسابداری که به نیاز تمامی استفاده کنندگان توجه دارند به ویژگیهایی گفته می شودکه باعث شود 

اطالعات ارائه شده درصورتهای مالی برای استفاده کنندگان درراستای ارزیابی وضعیت مالی ،عملکردمالی 

ولک ،دادوترنی( الزم است اطالعات مالی هم قابل [.)11وانعطاف پذیری مالی واحدتجاری مفیدواقع شود]

اتکاء باشد و هم به موقع تا در تصمیم گیریها مفید واقع شود.اگر اطالعات مالی قابل اتکاء باشد امابه هنگام 

نباشد نمی تواند بر تصمیمات اثر بگذارد و بر عکس. قابل ذکر است رعایت همزمان بعضی از اصول و قواعد 

با محدودیتهائی می باشد که این محدودیتها بوسیله سیستم حسابداری سنتی مرتفع  حسابداری همراه

نمی گردد، بطور مثال بین به هنگام بودن اطالعات و سایر جنبه های اثر گذار اطالعات نوعی تضاد و 

تعارض وجود دارد که موجب محدودیت در تهیه گزارش باکیفیت می گردد و باید این عوامل محدودکننده 

[ 6ز میان برداشته شوند تا بتوان اطالعات مالی  باکیفیت برای تصمیم گیری به موقع ارائه نمود]ا

)ثقفی(پیشرفت تکنولوزی در تهیه گزارش و فناوری اطالعات موجب شده محدودیتهای تهیه گزارشات 

 [. 3مالی کاهش یابد]

 متغیرهای تحقیق

لی)کاهش کیفیت اطالعات مالی( می گردد و در عواملی که موجب ایجاد محدودیت درتهیه گزارشات ما

 ،بل ذکر است محدودیت درتهیه گزارشاین تحقیق مورد بررسی قرارگرفته بشرح ذیل می باشد. قا

ی و هایی می باشد که ناشی از بکارگیری همزمان دو یا چند اصل و قواعد حسابدارمشکالت و نارسائی

 باشد.می گیری حسابداریمشکالت ناشی از سیستم اندازه
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 های حسابداریمحدودیت

بررسی دراین پژوهش شامل محدودیتهائی می باشد که توسط اساتید مختلف  های موردمحدودیت

 حسابداری بیان گردیده است ،که به شرح ذیل می باشد.

 [7(]یداد وترن)ولک  محدودیتهای مربوط به اصول حسابداریالف. 

 [4حسابداری)خدارحمی، حسینی(]محدودیت ناشی از قیود ب. 

 [3محدودیت مربوط به اندازه گیری در حسابداری. )ثقفی( ]ج. 

 هوش تجاری

(هوش تجاری به فرایند تبدیل داده های خام به اطالعات تجاری و مدیریتی )رهنمای رودپشتی ودیگران

سریع تر و بهتر گرفته اطالق می شود که به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را 

 رساختهای، ز است که کاربردها یهمچون چتر یهوش تجار[.10و بر اساس اطالعات صحیح اقدام نمایند]

 یمبتن لیبه اطالعات و تحل یدسترس بتجار نیبرتر یریو با بکارگ ردیگیرا در برم یگوناگون یو ابزارها

را هدف  ییشدن کارا نهیبه و ماتیبهبود تصم توانیم ی. با استفاده از هوش تجارسازدیبر آن را مقدور م

(مزیت اصلی هوش تجاری این است که بنگاه می تواندبه اطالعات صحیح دسترسی گارتنر فیتعر)داد  قرار

داشته باشدوعملکردکل بنگاه وهر بخش رابه تفکیک داشته باشداین گونه اطالعات درغالب تصمیمات 

میت دارد.)اکرسون(هوش تجاری ازطریق روشهای زیر به سیستم وبرنامه ریزی استراتژیک و رقابت اه

 [. 23اطالعات مالی کمک می نماید تا بتواند گزارشات با کیفیت تهیه نماید]

 یکپارچگی

یکپارچگی شامل، پاالیش ، سازگارنمودن ، همسان سازی و تجمیع نمودن داده های  )ساوجی سوگل(

 [.9احتماالً ناهمگون می باشد )مثالًسازگاری با قوانین(]استخراج شده از منابع داده ای مختلف و 

 اطالع رسانی و تحویل

هوش  ،وردی، یکپارچگی، برنامه های آفیس)گروه گارتنر( شامل گزارش گرفتن، داشبورد، پرس وجوی م

 .[24تجاری جستجو محور و هوش تجاری موبایل محور]

 ارتباطات و استنتاج

راحی سیستم استنتاج ممکن است پیشرو و یا پسرو باشد و انتخاب آن بسته به نوع ط )شالوف ودیگران(

  ،رو و در مسائل مربوط به پیش بینیبستگی به نوع مسئله دارد. در مسائل تشخیصی بهتر است با روش پس

 [. 36نظارت و کنترل بهتر است از روش پیشرو استفاده نمائیم]

 تجزیه و تحلیل تجاری

ه شامل درک کسب و کار خاص در آن دامنه و تجارب آن صنعت در تقلب این مرحل )اودواک ودیگران(

مالی می باشد. در این بخش از بررسی ، روشها و رویه های مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی مختلف 

 [.33می باشد که امکان وقوع تخلف در آن صنعت و فعالیت می باشدرامورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد]
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 لیل فنی اطالعات تجزیه و تح

معموالً اطالعات حسابداری به فرمهای مختلف و بر مبنای مقررات تهیه و بر اساس  )گرو وباسیلیکو(

سیستم عامل مورد پردازش قرار می گیرد. حتی در صنعت خاص می تواند تفاوت در تکنیکهای فرایند 

عاتی دیگر را مشخص و مورد تجزیه و کسب وکار ، پایگاه داده ها، انواع داده ها و ارتباط با سیستم اطال

 [.  25تحلیل قرار داد]

 تجزیه و تحلیل تحقیقی 

دیگران( بر اساس اطالعات و تجزیه و تحلیل حاصل از فاز یک و فاز دو تجزیه و تحلیل این  )کاپارادیس و

ی آید و مرحله شامل ارزیابی الگوی اعتبارسنجی ، عالئم تقلب ، طبق نتایج حاصله ، نقشه ای بدست م

سپس طراحی الزم انجام می شود و با استفاده از معیارهای صنعتی و نرخ خطا معیارهایی برای شناسائی 

 [. 28تقلب و شدت آنها ارائه می شود]

 سیستم های هشدار دهنده

)ساینان لیو( شامل ابزاری است که واکنش دارد و به طور خودکار کنش انجام می دهد و قادر به انجام 

در دنیای واقعی هستند بطوری که اعمال هدف داری را انجام می دهند و به تنهائی قادر به تصمیم کارها 

 .[35گیری و تاثیر گذاری بر محیط است همانند یک فعالیت شیمیائی ، فیزیکی]

 گیری اثر بخش تصمیم

های کامپیوتر برای  سیستم های تصمیم یار منابع هوشمند انسانی را با توانائی )ماهنامه دولت الکترونیک(

های مدیریتی هستند که به مسائل گیریمیمات ترکیب می کنند. آنها تصمیمبهبود بخشیدن کیفیت تص

 .[18نیمه ساختار یافته می پردازند]

 فرضیه های تحقیق

 :از است عبارت تحقیق این اصلی فرضیه

 .دارد وجود رابطهمالی اطالعات و کیفیت  یتجار هوشبین 

 :گرددمی عنوان زیر شکل به فرعی فرضیه 3توجه به اینکه فرضیه اصلی کلی بیان شده  با

 تحقیق فرعی های فرضیه

 .دارد وجود رابطهکیفیت اطالعات مربوط به اصول حسابداری  و یتجار هوش بین

 .دارد وجود رابطهکیفیت اطالعات مربوط به قیود حسابداری  و هوش تجاری بین

 .دارد وجود رابطهکیفیت اطالعات مربوط به اندازه گیری در حسابداری  و هوش تجاری بین

 روش تحقیق

آوری شده ابتدا نرمال بودن داده ها و ضریب همبستگی آن ها مورد های جمعبرای تجزیه و تحلیل داده

بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم با استفاده از نرم افزار لیزرل به محاسبه مدل معادالت اندازه گیری 

ییدی پرداخته شد. )حیدرعلی( )برای روایی سازه( هر یک از متغیرهای تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاً

پس از محاسبه و برازش مدل مفهومی با استفاده از معادالت ساختاری که آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر 
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و تحلیل عاملی تاًییدی است، انجام شد. و در نهایت با استفاده از خروجی های به دست آمده از لیزرل و 

هر یک از متغیرها فرضیه های مطرح شده مورد بررسی قرار تحلیل مسیر محاسبه شده برای ارتباط بین 

 تحقیق یک ماهیت و نوع نظر از و است کاربردی تحقیق یک هدف لحاظ از تحقیق این. [19گرفتند]

مورد 1397دراین پژوهش نظرات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران درسال  .است پیمایشی توصیفی

 مطالعه قرارگرفت.

نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد که براساس نمونه 2500ش حدودجامعه آماری پژوه

 نفر بصورت تصادفی انتخاب گردید.  345گیری تعداد 

 سازی معادالت ساختاریمدل

 یک مدل کامل معادالت ساختاری شامل دو مولفه می گردد:

متغیرهای مکنون مشخص می شوند. گیری: جزئی از معادالت ساختاری که طی آن الف( مدل اندازه

ای اند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده های مکنون، متغیرهای قابل مشاهدهمتغیر

 می شوند.

 جزئی از معادالت ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد. مدل ساختاری: ب(

 حقیق )تخمین استاندارد(مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی ت 1شکل
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 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )معناداری ضرایب( 2شکل

 

 مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )تخمین ستاندارد( 3شکل
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 ضرایب( مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق)معناداری4شکل

 
 تحقیق اصلیفرضیه 

 .دارد وجود رابطهبا کیفیت اطالعات مالی  یتجار هوشبین 
 و ضریب تعیین )متغیروابسته: کیفیت اطالعات مالی( tی ضرایب مسیر، آماره 3جدول 

 (𝑅2ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

 74/0 20/13** 86/0 یتجار هوش

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته  74/0برابر ( 𝑅2مقدار ضریب تعیین چندگانه )

روی هم رفته توانسته است   یتجار هوش توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر

 درصد از تغییرات کیفیت اطالعات مالی را پیش بینی کند.  74

 فرعیفرضیه های 

 .دارد وجود رابطهکیفیت اطالعات مربوط به اصول حسابداری  و یتجار هوش بین. 1

 و ضریب تعیین )متغیر وابسته: مربوط به اصول حسابداری( tضرایب مسیر، آمارة  4جدول 

 (𝑅2ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

 74/0 60/12** 86/0 یتجار هوش

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته  74/0( برابر 𝑅2تعیین چندگانه )مقدار ضریب 

روی هم رفته توانسته است  یتجار هوش توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر

 از تغییرات کیفیت مربوط به اصول حسابداری را پیش بینی کند.  74%
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 .دارد وجود رابطهات مربوط به قیود حسابداری کیفیت اطالعو هوش تجاری بین. 2

 و ضریب تعیین )متغیر وابسته: مربوط به قیود حسابداری( tی ضرایب مسیر، آماره 5جدول 

 (𝑅2ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

 83/0 63/12** 91/0 یتجار هوش

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته  83/0( برابر 𝑅2چندگانه )مقدار ضریب تعیین 

% از  83روی هم رفته توانسته است  یتجار هوشتوسط متغیر مستقل را بررسی می کند.براین اساس 

 تغییرات کیفیت اطالعات مربوط به قیود حسابداری را پیش بینی کند. 

 .دارد وجود رابطهبوط به اندازه گیری کیفیت اطالعات مرو هوش تجاری بین. 3
 و ضریب تعیین )متغیر وابسته: اندازه گیری درحسابداری( tضرایب مسیر، آمارة  6جدول 

 (𝑅2ضریب تعیین کل ) tآماره  (ضریب مسیر ) متغیر پیش بین

 94/0 34/14** 97/0 یتجار هوش

∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته  94/0( برابر 𝑅2مقدار ضریب تعیین چندگانه )

درصد  94روی هم رفته توانسته است  یتجار هوشتوسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس 

 از تغییرات کیفیت اطالعات مربوط به اندازه گیری در را پیش بینی کند. 

 نتیجه گیری و پیشنهادات برآمده از تحقیق

ا توجه به اینکه رعایت همزمان مجموعه ویژگیهای تهیه اطالعات با کیفیت با محدودیت روبرو می باشد ب

بناچار بین این ویژگیها مصالحه وبده بستان صورت می گیرد و همین امر موجب کاهش کیفیت اطالعات 

کیفیت  %74 برای تصمیم گیری می شود نتایج این پژوهش نشان داد هوش تجاری می تواند به میزان

محدودیتهای مربوط به تهیه گزارشات مالی با کیفیت  %74اطالعات مالی را افزایش دهد وبه عبارت دیگر 

 ( مطابقت دارد.1396را کاهش داد که با تحقیق احمدی،ولی پور،جمالی)

در بررسی فرضیه فرعی اول بیان شد بین هوش تجاری وکیفیت اطالعات مربوط به اصول حسابداری 

 %74مشاهده می گردد هوش تجاری توانسته است به میزان  5وجود دارد ، همانگونه که در جدول  رابطه

از محدودیتها را که براثر اجرای همزمان برخی از اصول حسابداری ایجاد می شود را کاهش دهد، کاهش 

مانعی در  محدودیت در تهیه گزارش یعنی افزایش در کیفیت گزارشات مالی،برای اینکه این محدودیتها

( 2018رعایت همزمان و با کیفیت اصول و رویه های حسابداری می گردد،که با پژوهش سیمو، اورآرت)

مطابقت دارد. در بررسی فرضیه فرعی دوم بیان شد بین هوش تجاری وکیفیت اطالعات مربوط به قیود 

ری توانسته است به مشاهده می گردد هوش تجا 6حسابداری رابطه وجود دارد ، همانگونه که در جدول

از محدودیتها را که براثر اجرای همزمان برخی از قیود حسابداری ایجاد می شود را کاهش %  83میزان 

دهد ،قیود حسابداری بیشتر مربوط به شرایط ابهام می باشد که تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان 

اد می همراه با اعمال سالیق ونظر فرد تصمیم گیرنده همراه می باشد واحتمال سویه در تصمیم گیری زی
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باشد اما هوش تجاری بدون اینکه به بفرد یا گروه خاصی تمایل داشته باشد براساس اطالعات تحصیل 

( و 2018شده بهترین راه کار را برای تصمیم گیری ارائه می نماید و این نتایج با پژوهش لو،منگ، کای)

 ( مطابقت دارد.2018پژوهش سیمو،اورآرت)

د بین هوش تجاری وکیفیت اطالعات مربوط به اندازه گیری در بررسی فرضیه فرعی سوم بیان ش

از محدودیتها  %94حسابداری رابطه وجود دارد ، مشاهده می گردد هوش تجاری توانسته است به میزان 

را که بر اثر اندازه گیری حسابداری ایجاد می شود را کاهش دهد.دلیل این امر توانائی هوش تجاری در 

های صنعت و لی وغیر مالی واستفاده ازویژگیهای مختلف اندازه گیری و شاخصتهیه گزارش اطالعات ما

 بازار می باشد.

 باتوجه به نتیجه بدست آمده از این پژوهش پیشنهاد می شود.

واحدهای تجاری برای بهبود کیفیت گزارشات مالی وتهیه اطالعات به موقع و قابل اعتماد به منظور  .1

استقرار و بکارگیری هوش تجاری در سیستم  اطالعات مالی تصمیمگیری مناسب اقدام جدی در

 نمایند.

مدیریت واحد تجاری جهت تصمیم گیری به موقع می توانند با بکار گیری هوش تجاری از وضعیت  .2

 بازار وصنایع مشابه اطالع حاصل نماید.

را به  مدیریت واحد تجاری می تواند با بکار گیری هوش تجاری عملکرد افراد تحت کنترل خود .3

 صورت برخط کنترل نماید. 

حسابداران نیز می توانند با استفاده از هوش تجاری از مزایای آن در گزارشات مالی به شرح ذیل  .4

 استفاده نمایند.

استفاده از راهکارهای  ج(ارائه گزارش براساس نیاز استفاده کنندگان.  الف( تهیه گزارشات برخط. ب(

 هوش تجاری در حسابداری.

 واحد تجاری با بکار گیری هوش تجاری در شناسائی خطر وتقلب استفاده نماید. مدیریت .5

 استفاده کنندگان با برقراری ارتباط با واحد تجاری گزارش مورد نیاز خود را تهیه نمایند. .6
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Today, the source of power is the correct flow of information. By using technology in 

providing information, it has given power to those who have access to information 

sooner. Information technology is a tool to facilitate, control and monitor. There is 

now a growing need for systems that work on data analysis and report on real data. 

Systems that perform complex data analysis are called business intelligence. Business 

intelligence systems extract the hidden meanings of the data stored in the database 

and use them to make the right decisions. In fact, interpreting data and using it to make 

business decisions and convert data into interpretable form is called business 

intelligence. In this article, the problems of preparing quality financial reports are 

classified into 3 categories, which include: a- Problems due to the simultaneous 

implementation of accounting principles b) Problems due to the implementation of 

accounting restrictions c) Problems due to measurement in accounting. The purpose 

of this study is the effect of using business intelligence in providing quality financial 

information for timely and appropriate decision making. To measure the impact of 

business intelligence on the quality of financial information, interviews and 

questionnaires were collected from the Iranian Society of Certified Public 

Accountants. Then, the collected information was evaluated through structural 

equations. The results of the research indicate a significant relationship between 

business intelligence and information quality. 

Keywords: Business Intelligence, Financial Information Quality, Accounting 

Principles, Accounting Constraints, Measurement in Accountin. 
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